
 

 

 
 
 
 
 

Změna Výzvy č. 1 ze dne 22. 11. 2016 
 

Statutární město České Budějovice jako 
nositel integrované strategie - Integrovaný 

plán rozvoje území České Budějovice 
 
 

vyhlašuje 
1. výzvu k předkládání projektových záměrů 

 
 
 

VÝZVA NA PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ V RÁMCI 

OPATŘENÍ Č. 1.1.1 STRATEGIE – ZAVEDENÍ SYSTÉMU DOPRAVNĚ 

ZÁVISLÉHO ŘÍZENÍ DOPRAVY  
  



 

 

Identifikace výzvy 

Operační program Operační program DOPRAVA 

Specifický cíl OP Doprava 2.3  

Číslo výzvy ŘO OP Doprava 27 

Číslo výzvy nositele IPRÚ 1 

Opatření integrované strategie 1.1.1 – zavedení systému dopravně závislého řízení dopravy 

Druh výzvy kolová 

Název pracovní skupiny Řídicího 
výboru IPRÚ 

Pracovní skupina Doprava 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI/IPRÚ 

1.11. 2016 

Datum a čas zahájení příjmu 
projektových záměrů do pracovní 
skupiny 

1.11. 2016  

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů do Pracovní 
skupiny 

30. 11. 2016 
do 10:00 hod 

Datum a čas jednání pracovní 
skupiny Řídicího výboru ITI/IPRÚ 

8. 12. až 15. 12. 2016 

Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 
vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace 
projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v 
případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.  

Datum ukončení realizace 
projektu 

Realizace projektu nesmí být ukončena po 31. 8. 2017 

Podpora 

Celková částka dotace z Fondu 
soudržnosti a národního 
spolufinancování (vlastních 
zdrojů příjemce) 

 Fond soudržnosti – 8 125 150,00 Kč 

 Národní spolufinancování  
              (vlastní zdroje žadatele) – 1 433 850,00 Kč 



 

 

Maximální alokace stanovena na tuto výzvu je 8 125 150,00 
Kč 

Míra podpory  
 Fond soudržnosti:  85 % 

 Národní spolufinancování (vlastní zdroje příjemce): 
15 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 
projektu 

 Minimální výše způsobilých výdajů: 3 000 000,00 Kč  

 Maximální výše způsobilých výdajů: 9 559 000,00 Kč 
 

Podmínky veřejné podpory 
V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající 
veřejnou podporu 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

Integrované projekty (nepředpokládá se realizace velkých 
projektů ve smyslu čl. 100 Obecného nařízení)  
 

Území realizace  

Města nad 40 tisíc obyvatel (k 1. 1. 2016), která leží na 
územích zahrnutých v integrované strategie IPRÚ České 
Budějovice. Jedná se konkrétně o následující města: 

- České Budějovice 
 

Oprávnění žadatelé Vlastníci /správci dotčené infrastruktury 

Cílová skupina Uživatelé silniční dopravy na dotčené silniční síti  

Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

 Rozvoj systémů a služeb včetně ITS ve městech pro 
řízení dopravy a ovlivňování dopravních proudů na 
městské silniční síti  

 Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a 
zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu 
dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč. 
aplikací založených na datech a službách 
družicových systémů (např. Galileo, EGNOS, 
Copernicus aj.)  

 Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur 
prostorových dat (SDI), sítí a služeb elektronických 
komunikací pro poskytování informací o dopravním 
provozu a o cestování v reálném čase, pro 
dynamické řízení dopravy, ovlivňování dopravních 
proudů a poskytování informací a služeb řidičům a 



 

 

cestujícím ve městech a v rámci související 
infrastruktury 

Indikátory 72401 – Počet zařízení a služeb ITS 

Náležitosti projektového záměru 

Struktura projektového záměru 

Projektové záměry musí obsahovat minimálně následující 
informace: 

- název projektu 
- zařazení do strategie do úrovně opatření 
- popis projektu 

- požadovaná výše podpory 
- popis pozitivního dopadu na vymezené území 
- finanční plán v jednotlivých letech 
- celkové způsobilé výdaje 
- předpokládané datum zahájení a ukončení realizace 

projektu 
- identifikace žadatele 
- role zapojených subjektů 
- Hodnota indikátoru 
- způsob zajištění udržitelnosti projektu  

Forma a způsob podání 
projektového záměru 

Projektový záměr bude předán na stanoveném formuláři (viz. 
Příloha č. 1 této výzvy). 
 
Projektové záměry budou doručeny nejpozději do 10 hod 
v den ukončení příjmu záměrů na podatelnu: 
Magistrátu města České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II., č. 1  
370 92 České Budějovice 
v neporušené obálce, která bude označena velkým viditelným 
nápisem „NEOTVÍRAT – PROJEKTOVÝ ZÁMĚR k výzvě č. 1 
IPRÚ České Budějovice“. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Viz: 
- kapitola 12.6 Pravidel pro žadatele a příjemce OP 

Doprava 
- Metodický pokyn – Upřesnění způsobilých výdajů pro 

specifický cíl 2.3 – část: ITS ve městech  

Časová způsobilost 01. 01. 2014 - 31. 08. 2017 



 
 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

Nositel integrované strategie Statutární město České 
Budějovice má možnost provádět změny ve výzvě. Případné 
změny budou zveřejněny stejným způsobem jako vyhlášená 
výzva. 
 
V této výzvě nelze: 

• zrušit výzvu, 
• snížit alokaci výzvy, 
• změnit maximální a minimální výši celkových 

způsobilých výdajů, 
• změnit věcné zaměření výzvy – změna věcného 

zaměření výzvy je možná pouze za účelem upřesnění 
textu, 

• změnit oprávněné žadatele, 
• posunout datum ukončení realizace projektu na dřívější 

datum, 
• posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na 

dřívější datum, 
• měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektových 

záměrů. 
 

Metoda určení čistého příjmu 
projektu dle čl. 61 Obecného 
nařízení  
 

Výpočtem diskontovaného čistého příjmu z projektů 
vytvářejících čistý příjem (metoda finanční mezery) viz 
Pravidla pro žadatele a příjemce OP Doprava (pokud bude 
pro daný typ projektu relevantní).  
 

Kritéria pro posouzení 
projektového záměru na ŘV 
IPRÚ 

1. Projektový záměr je předložen v požadovaném 
rozsahu a byl doručen v termínu ukončení příjmu 
projektových záměrů na podatelnu Magistrátu města 
v doručené neporušené obálce. 

2. Projekt je v souladu s tematickým zaměřením IPRÚ a 
specifickým cílem 1.1, opatřením 1.1.1 – Zavedení 
systému dopravně závislého řízení dopravy. 

3. Potřebnost realizace projektu je odůvodněná. 
4. Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve 

výzvě. 
5. Projekt má jednoznačně popsané financování v 

souladu s výzvou. 
6. Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě 

dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána 
jejich role v projektu. 

7. Projekt přispěje k naplnění indikátoru příslušného 
opatření IPRÚ. 

8. Projekt nepřevyšuje výši volné finanční alokace na 
výzvu nositele IPRÚ. 

9. Výsledky projektu jsou udržitelné.  



10. Předkladatelé prokazatelně připravovali projektový 
záměr v koordinaci s nositelem IPRÚ a ostatními 
partnery.  

 

Způsob hodnocení 

1. Je předložen úplný Projektový záměr včetně povinné 
přílohy v  termínu příjmu projektových záměrů na 
podatelnu Magistrátu města.                            ANO / NE 

2. Projektový záměr je zcela v souladu s opatřením 1.1.1 
IPRÚ České Budějovice.                                       ANO / NE 

3. Předkladatel projektového záměru jednoznačně popíše 
potřebnost zavedení systému ITS ve městě České 
Budějovice                                               ANO / NE 

4. Termín ukončení realizace je nejdéle do 30. 6. 2017. 
                                                                                 ANO / NE 

5. Způsobilé výdaje splňují časovou a věcnou způsobilost 
a přiměřenost výdajů                                          ANO / NE 

6. Žadatel jednoznačně prokázal svojí právní subjektivitu 
a je uveden jako oprávněný žadatel ve výzvě. Role 
zapojených subjektů byla řádně vysvětlena.  ANO / NE 

7. Realizace projektu přispěje k naplnění hodnot 
indikátorů specifických pro tuto výzvu.                                                    
ANO / NE 

8. Náklady na projekt jsou ve stanovených hranicích 
minimálních a maximálních výdajů stanovených na 
jeden projekt a zároveň nepřesahuje celkovou alokaci 
na danou výzvu.                                                   ANO / NE 

9. U projektu je dodržena udržitelnost, která je stanovená 
na dobu 5 let od poslední platby ze strany ŘO a zároveň 
splňuje podmínky udržitelnosti stanovené Pravidly pro 
žadatele a příjemce OP Doprava (viz. Kapitola 14)                                 
ANO / NE 

10. Předkladatel projektového záměru se zúčastní jednání 
pracovní skupiny.                                                ANO / NE 

 
Důležité: 
V případě, že projektový záměr získá alespoň jedno 
nevyhovující kritérium, nedojde k naplnění kritérií a projekt 
nezíská souhlasné stanovisko se strategií IPRÚ České 
Budějovice. 
 
Proces projednání předložených projektových záměrů: 

 Po obdržení projektových záměrů jsou předkladatelé 
projektových záměrů vyzváni tematickým 
koordinátorem k účasti na jednání Pracovní skupiny, 
která je složena z předkladatelů projektových záměrů a 
experta na oblast dopravy (zajištěním účasti 
předkladatele záměru na jednání Pracovní skupiny 
dojde k naplnění kritéria č. 10); 

 Výstupem Pracovní skupiny je projekt, nebo soubor 
projektů, který je následně předán Manažerovi IPRÚ, 
Manažer IPRÚ, na základě předaných výstupů 



 
 

z Pracovní skupiny, zpracuje podklady a svolá jednání 
Řídícího výboru IPRÚ; 

 Řídící výbor vyhodnotí, na základě výstupů z Pracovní 
skupiny, naplnění jednotlivých kritérií přijatelnosti u 
jednotlivých projektů. Výstupem z jednání ŘV je vydání 
Potvrzení o souladu či nesouladu jednotlivých projektů 
se strategií, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci  
Příloha č. 13 k žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 27 OP 
Doprava; 

 Žadatel může předložit žádost o dotaci i v případě 
vydání nesouhlasného stanoviska Řídícího výboru o 
souladu se strategií. 

 Předkladatel Projektového záměru následně 
v monitorovacím systému MS 2014+ zpracuje žádost o 
dotaci k Výzvě č. 27. 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla 27. Výzvy Řídicího 
orgánu OP Doprava 

http://web.opd.cz/vyzva-27-2/ 
 

Kontakty pro poskytování 
informací (k výzvě IPRÚ) 
 
 
 
Kontakty pro poskytování 
informací (k 27. Výzvě ŘO 
Operačního programu Doprava) 

Tematický koordinátor 
Ing. Marie Krejčová, krejcovam@c-budejovice.cz 
Tel.:386 803 214 
 
 
ŘO, Ministerstvo dopravy 
Odbor fondů EU 
Ing. Sabina Šibravová,  
Tel: 225 131 494, e mail:sabina.sibravova@mdcr.cz 
 
Ing. Veronika Svobodová 
Tel.: 225 131 393, e mail:Veronika.svobodova@mdcr.cz 
 

Seznam příloh výzvy 1. Osnova projektového záměru 

http://web.opd.cz/vyzva-27-2/
mailto:krejcovam@c-budejovice.cz

